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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000837 19/11/2021

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció d’una
plaça d’Inspector de Policia de l’Ajuntament de Vidreres.
Vist que l’Alcaldia va resoldre mitjançant el Decret 55/2021 l’aprovació de la
convocatòria per a la selecció d’una plaça d’Inspector de Policia, amb caràcter interí,
per substitució del titular.
Vist que va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per a prendre part a
l’esmentada convocatòria.
D’acord amb les esmentades bases, aquesta Alcaldia Presidència i fent ús de les
atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i en particular 53.1.h/i del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya.
RESOLC
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos amb indicació del nom i
cognoms i del número del registre d’entrada de la sol·licitud de participació en el
procés selectiu.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Aspirants provisionalment admesos:
Número
Instància
E2021001745

Cognoms i nom
Bruns Ledesma, Daniel

Aspirants provisionalment exclosos:
Número
Instància

Cognoms i nom
Castellano Hernández, Marcos

E2021001718
E2021002078

López Navarro, Francisco
Moyano Segura, Santiago

E2021002081

Motiu de l’exclusió
Manca titulació, declaració jurada,
certificat de penals i pagament drets
d’examen.
Manca titulació, certificat d’antecedents
penals i pagament dels drets d’examen.
Manca CV, carnet de conduir, titulació,
declaració jurada, certificat de penals i
pagament dels dret d’examen.

Segon.- Fer públics els horaris i la ubicació de les proves del procés selectiu:
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Coneixement de la llengua catalana
Data: 10 de gener de 2021
Hora: 09:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Projecte
Data: 11 de gener de 2021
Hora: 09:00 hores
Lloc: Can Xiberta
El projecte a redactar es titularà “Integració de la Policia Local de Vidreres en el
sistema de seguretat pública de Catalunya i propostes de millora de l’estructura
organitzativa segons les escales jeràrquiques”.
L’extensió del document escrit serà màxima de 50 pàgines (Arial 11 i interlineat
senzill).
El projecte s’haurà d’entregar en un sobre tancat a l’Ajuntament de Vidreres el dia 20
de desembre de 2021.
L’Ajuntament serà el responsable de lliurar a cada membre del tribunal una còpia dels
projectes presentats amb 15 dies d'antelació a la data de començament de les proves.
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Supòsit pràctic
Data: 11 de gener de 2021
Hora: 12:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Prova psicotècnica
Data: 12 de gener de 2021
Hora: 09:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Entrevista curricular
Dia: 12 de gener de 2021
Hora: 11:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Prova mèdica
Dia: 13 de gener de 2021
Hora: 09:00 hores
Lloc: Illa de la Salut de Sils, carrer Argimont, 3, 17410 (Sils).
Els aspirants que han de realitzar la prova de català, llevat que amb anterioritat a la
seva celebració aportin el certificat acreditatiu del nivell C1 de català o equivalent, són
els següents:
Núm.
Instància
Cognoms i nom
E2021001718 Castellano Hernández, Marcos
E2021002081 Moyano Segura, Santiago

ÒRGAN

REFERÈNCIA

DEC

RECURSOS HUMANS

1458-000007-2020

Codi Segur de Verificació: da40a60f-e696-4a6c-b22f-5ad97ec0cb33
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14667150
Data d'impressió: 23/11/2021 10:44:46
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

Ìda40a60f-e696-4a6c-b22f-5ad97ec0cb33dÎ

DOCUMENT

1.- JORDI CAMPS VICENTE (TCAT) (Alcalde), 19/11/2021 14:59
2.- Ajuntament de Vidreres. 2021DECR000837 19/11/2021

En el cas que no es puguin realitzar totes les proves els dies assenyalats, el tribunal
informarà als aspirants sobre el dia i hora de realització de les proves pendents. Els
horaris es podran consultar a la pàgina web municipal (www.vidreres.cat).
Tercer.- Determinar que el Tribunal qualificador estarà integrat pels membres
següents:
President
Titular:
Sra. Elisenda Ruiz Iglesias, cap del Servei de Suport i Assessorament a les
Policies Locals
Suplent: Sr. David Puertas Fernández, Ajuntament de Palafrugell.
Vocal 1
Titular: Sr. Joan Castillo Salinas, Ajuntament de Vidreres.
Suplent: Sr. Marià Vilarnau i Massa, Ajuntament de Vidreres.
Vocal 2
Titular: Sr. Marc Peña Sánchez, Ajuntament Sant Feliu de Guíxols.
Suplent: Sr. David Otal de Sanromà, Ajuntament de Calella.
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Vocal 3
Titular: Sr. Lluís López Garcia, com a vocal de la DGAS.
Suplent: Sr. Josep M. Riera Pey, com a vocal de la DGAS.
Vocal 4
Titular: Sr. Albert Brunet Bragulat, com a vocat de l’ISPC.
Suplent: Sr. Carles Roselló Pujol, com a vocal de l’ISPC.
Secretari/a:
Un funcionari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.
Quart.- Exposar aquesta resolució a la web municipal.
El termini per a la presentació d’esmenes a aquest decret és de deu dies naturals a
comptar des de l’endemà de la seva publicació a la web municipal. En cas contrari,
esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.
Els aspirants poden exercir el dret de recusació dels membres de l’òrgan selectiu
d’acord amb les causes generals d’abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

